
שכבש הגדוד ומפקד ״ גו״סה שרא ,החטיבה סמח״ט בקר, חיים סא״ר(מירי)
כרוחם התרבטויותיו ער מסבר ,ברבנו! ו 1עי את שאיבד וצידון, צוד את

חטיבתו ער והשקד שדון גריאר נדשת וער וי, ב! בשטח
 נדוש שאתה ,.העובדה

 ובילדים בנשים
 האקט את לו מעמידה
 מול מילחמה הנקרא

הפוצח־״

 משה שר״הביטחון שאל חייסד ״איפה
 בבית־החולים פצועים כשביקר אמס,

 שנכנס אחרי מייד בחיפה, .רמב־ם'
לתפקידו.

 סא׳ל - בקר לחיים התכוון הוא
 גוייסה, שלא החטיבה סמח׳ס במילואים,

 בעל וצידון, צור את שכבשה היחידה מג״ד
 ואחד ששת״הימים ממילחמת צל״ש

 בחודש נפצע בקר חיים הצנחנים. מגיבורי
 פלסטינים חיילים חוליית כאשר אוגוסט,
 צד. מיטען נסע שבו הסיור ג׳יפ נגד הפעילה

 את איבד והוא הרביעית פציעתו זו היתה
1 , חודש במשן מעיניו. באחת הראייה כושר 6

 עובר עדיין והוא בבית״החולים שכב וחצי
 צורן יהיה שלא בתיקווה בדיקות סידרת
 על תשפיע לא ושהפגיעה העין את להוציא

הבריאה. עינו
 ברית״המועצות יליד ,39 בן בקר, חיים

 והתחנן גדל שנתיים, בגיל לישראל שבא
 משאבי״שדה. ובקיבוץ ברמת״גן בתל־מונד,

 צנחנים ביחידת עשה הצבאי שירותו את
 איתן, רפאל צמחו שממנה מובחרת,
 דני ) האלוף(מיל לוי, משה הנוכחי הרמסכ״ל

ואחרים. מט
 קבוצת.מגור״, ממקימי היה כשהשתחרר

ואחר״כן ל.כנף' הצטרף יותר מאוחר בשלב

 כוח״אדם. מחלקת מנהל היה שם ל״ארקיע",
 ב״אדקיע״ עבודתו את סיים לאחרונה רק

 כמנב׳ל מינוי של אפשרות כעת שוקל והוא
 והצעות לתרבות) ישראלי (מועדון מיל״ת

אחרות.
 איש הוא לשניים, ואב נשוי בקר, חיים

 עשה הצבאי קידומו את כי אם מובהק, צבא
 שועל שלו. המילואים שירות במיסגרת

 לא או להסבים שאפשר ותיק קרבות
 - ברור אחד דבר אן לדיעותיו, להסכים

 את ורואה אבריו רמ״ח בכל חייל הוא
 צודק מוסרי, לא או שמוסרי מה את העולם,

כך, צבאיים. מישקפיים דרן - צודק לא או

 בנשים נלחם שהוא מהעובדה זועזע למשל,
 כי לו ברור היה זאת עם יחד אן ובילדים,

 מחייליו שאיש מאשר בהם, לפגוע מושב
יפגע.

 המילחמה נגד מעלה שהוא הספקות
 במישור אם כי המוסרי במישור אינם בלבנון

 היה אם היא לדעתו, השאלה, האסטרטגי.
 שאלת ביירות. את לכבוש ונחוץ כדאי

 תפקיד משחקת אינה לבנון בכיבוש המוסר
בשיקוליו.

 שלא החטיבה סמח״ס הוא בקר חיים
 האיש נגד ברימון טענות מלא הוא גוייסה.
לשעבר שר״הביסחון הפרשה, את שהעלה


